
 
 
 
 

 

 
VOORWOORD 
We gaan richting het einde van het schooljaar en dat is 
voelbaar. In de klassen is alles in de afrondende fase en in het 
gebouw wordt steeds meer opgeruimd. Na de vakantie zal het 
theaterlokaal als BSO ruimte worden gebruikt. In september 
krijgt de theaterzaal daarom een prachtige metamorfose. 
Tevens zullen er weer een aantal groepen van plek wisselen en 
zijn er wat wijzigingen in het team. Veranderingen kunnen 
spannend zijn. Maar het afgelopen jaar heeft ons ook geleerd 
hoe flexibel we zijn en hoe goed we in staat zijn om met 
veranderingen om te gaan. Het is dan ook met veel vertrouwen 
dat we uitkijken naar het nieuwe schooljaar. 
 
In deze nieuwbrief nemen we u nog mee in de activiteiten 
waarmee we dit jaar afsluiten en is er een kleine vooruitblik op 
volgend jaar. Tevens informeren we u graag nog over een 
aantal versoepelingen die vanaf volgende week gelden.  
 
Met vriendelijke groet, 
Heidi en Marlies 
 
VERSOEPELINGEN 
We zijn blij dat de versoepelingen in de maatschappij nu ook 
naar school worden vertaald. Vanaf volgende week vervalt de 
mondkapjesplicht in het gebouw, mits er 1,5 meter afstand kan 
worden gehouden. De cohortering van leerlingen wordt 
losgelaten. Dit betekent dat we groepen niet meer uit elkaar 
hoeven te houden en dat het oude gymrooster weer wordt 
gehandhaafd. Tevens geeft dit de mogelijkheid dat alle 
leerlingen weer om 08:30 kunnen starten met de schooldag 
(inloop 08:20) en dat de schooldag voor iedereen om 14:00 
eindigt.  
 
 
 

FATOU 
Op maandag- en vrijdagmiddag kunt u Fatou door de school 
zien lopen. Op deze middagen ondersteunt zij ons als vrijwillige 
conciërge. We zijn heel blij met haar inzet en hopen hier ook 
snel een vaste conciërge aan toe te voegen. Hier bent u van de 
week, middels de vacature, over geïnformeerd. 
 
AFSCHEID JUF NEL 
Op 16 juni heeft juf Nel afscheid genomen van De Kameleon. 
Na 47 jaar in het onderwijs te hebben gewerkt is het nu tijd 
voor haar pensioen. Zo veel jaren inzet voor het onderwijs en 
De Kameleon vroeg om een goed afscheid. Nel wilde graag een 
elektrische fiets aanschaffen, maar deze was uiteraard wel wat 
duur voor de leerlingen. Daarom hadden we een echte 
‘Kameleon-fiets’ voor haar gemaakt, waarop ze de ereronde 
langs alle leerlingen kon rijden. De onderbouwleerlingen 
hebben een versje opgezegd en van de kleuters kreeg ze een 
prachtige picknickkleed. In de middag hebben collega’s 
afscheid genomen. Het was een feestelijke dag en we wensen 
Nel een goed pensioen met veel fietskilometers. 
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Voor in de agenda: 
28/29/30 juni Schoolkamp groep 8 
1 juli Studiedag – alle kinderen zijn 

vrij 
2 juli Rapport 
9 juli Meester en juffendag 
12 juli Doorschuifmiddag 
14 juli Musical groep 8 
15 juli Uitzwaaien groep 8 
16 juli 12 uur start de 

zomervakantie 

 



 

 
 
 
 

DONATIE AAN ZONNACARE 
Graag laten we je weten dat we een deel van het bedrag van 
jullie donatie hebben besteed aan een verzwaringsdeken. 
 
De deken weegt ruim zes kilo en is met 
witte kwarts verzwaard. Deze deken 
zorgt o.a. bij beweeglijke en onrustige 
kinderen voor ontspanning. De deken 
heeft een meisjes- en een 
jongetjeskant. Wat nog over is van het 
gedoneerde bedrag besteden we aan 
een spiegel die kindvriendelijk met 
glitters en leuke omlijsting wordt 
uitgevoerd. Deze komt naast de 
douchebrancard te hangen zodat de 
kinderen vanuit de brancard zichzelf 
en degene die hen verzorgd kunnen 
zien. Een spiegel in stijl van de 
inmiddels vernieuwde zorgruimte. 
Met vriendelijke groet, 
Matthijs van der Beek & Annemieke Bernard 
Zonnacare 
 
STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2021-2022 
Alvast voor in de kalender. Volgend jaar zullen de studiedagen 
plaatsvinden op:  
3 november 
6 december 
25 februari 
22 juni 
 
SUBSIDIE GEZONDE SCHOOL 
Voor volgend schooljaar hebben we de 
subsidie voor gezonde school toegewezen 
gekregen. Met deze subsidie willen we 
kijken hoe we een gezond voedingsbeleid 
kunnen stimuleren en hoe we de 
leerlingen meer bewegend kunnen laten 
leren. De ouders in de MR vinden dit ook 
een belangrijk thema en denken hier graag met ons in mee. 
Samen hopen we een gezonde levensstijl te bevorderen. 
 
EVEN VOORSTELLEN 
Deze week heeft u vernomen dat juf Jantine volgend jaar 
tijdens het verlof van juf Natascha komt werken en dat 
meester Arjan, na een periode van twee jaar, weer terugkomt. 
Ze stellen zich graag aan u voor. 
 
Beste ouders en verzorgers, 
Vanaf het volgende schooljaar zal ik weer komen werken bij 
De Kameleon! 
Sommigen kennen mij wellicht nog van een 
paar jaar terug. Voor diegenen die mij nog 
niet kennen: Arjan Deuzeman, 32 jaar. Ik zal 
de leerkracht van groep 8 worden in het 
nieuwe schooljaar. Ik houd ervan om op 
mijn oude motor rond te rijden en eraan te 
sleutelen. Gitaar spelen doe ik al een jaar of 
10 en er staat er altijd een in de klas! 

Voetballen doe ik in Veenendaal bij VRC. Ik ben sinds een paar 
jaar ook te vinden in de gym waar ik kickboks.  
In Suriname heb ik een grote passie voor de natuur 
ontwikkeld. Met name vogels, maar ook planten en insecten. 
Vooral het ontdekken ervan vind ik geweldig om te doen. 
Hopelijk kan ik volgend jaar ook met de leerlingen van groep 8 
mooie ontdekkingen doen! 
Het zal ook een serieus jaar worden. Groep 8 is spannend, er 
komt een hoop op de kinderen af en er wordt een hoop van ze 
gevraagd. Het lijkt me mooi om in gesprek met deze leerlingen 
en u als ouder te kijken hoe de kinderen het beste tot leren 
komen. In een goed leerklimaat waar een bepaalde mate van 
respect en humor heerst, hoop ik uw kinderen naar het einde 
van groep 8 te begeleiden.  
Voor nu alvast een goede afsluiting van het huidige schooljaar 
en tot ziens in het nieuwe. 
 
Hallo allemaal, ik ben Jantine Spruijt, 33 
jaar en ik woon samen met mijn vriend 
en twee dochters in Zeist. Inmiddels 
ben ik 12 jaar werkzaam in het 
onderwijs waar ik verschillende jaren 
de kleuters en groep 3 heb lesgegeven. 
Ik vind het belangrijk om bij te dragen 
aan een prettige sfeer in de groep en de 
school, zodat kinderen met plezier naar 
school gaan.  
In mijn vrije tijd maak ik graag leuke uitstapjes met ons gezin, 
lees ik graag en ik houd ervan om concerten te bezoeken en 
uit eten te gaan. Ik kijk er erg naar uit om op De Kameleon aan 
de slag te gaan!  
Groetjes, Jantine 
 
MAD SCIENCE 
Naar verwachting is het volgend schooljaar 
weer mogelijk om op school een 
naschools aanbod aan te bieden. 
Graag laten we u al de data weten 
van Mad Science. De kinderen 
worden zes weken lang meegenomen 
in de wondere wereld van experimenten, 
proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema 
centraal. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een 
echte wetenschapper! Op 25 oktober staat er een promoshow 
op school gepland. Na de promoshow ontvangt u informatie 
over de inschrijvingen en de kosten.  
 
Alvast ter informatie de dagen en tijden: 
Dag: Maandag 
Starttijd: 14:15 uur. 
Dag 1: 8-11-2021  
Dag 2: 15-11-2021  
Dag 3: 22-11-2021  
Dag 4: 29-11-2021  
Dag 5: 13-12-2021  
Dag 6: 20-12-2021 
 
BELEIDSPLANNEN 
De beleidsplannen van Cultuur en Mens en Maatschappij zijn 
dit jaar herzien. Op de website kunt u beide plannen inzien. 



 

 
 
 
 

UIT DE SCHOOL GEKLAPT 
Juf Maartje is haar lunch vergeten.  
Leerling: “Dan vraag je toch even of je moeder het komt 
brengen?” 
 
Juf Eva: “Dit broodje kost €2,00. Waarom staan hier twee 
nullen?” 
Leerling: “Omdat je er twee hebt. Dan schrijf je die ook op.” 
 
De gymles was een freerun-les. 
Leerling groep 4/5, helemaal uitgeput: “Dat was geen freerun-
baan, dat was een ninja-baan!” 
 
 
 
 
 
 


